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VoiceWel l-hoito on koko
kehon h uolta miseksi kehitetty

hieronta menetelmH
"Oletko tullut aiatelleeksi mitkii kaikki kehon lihakset

osallistuvat Shnentuottoon? Aiheuttaako voimakas
purenta kiputiloja kasvoihin, ia niskaan -jopa hartioifri.tZ Tai vlisyyko ja kiiheytyyko iiinesi tyop?iivbn
aikana?

alueella tai tuntevat kireyttli ja tiukkuutta kurkun
tai kaulan alueella. (Katso Iisih wwwvoicewell'fi)'
VoiceWell-menetelmin kehittij iit Kirsti " Kicka"
Leppiinen ja Kirsi Vaalio ovat loytiineet toisensa
kymmenen vuotta sitten. Kirsti "Kicka" Lepphnen

VoiceWell-hoito on terveydenhuoltoon kuuluva,

monipuolisesti ihmisen liintb seki yleistii hyvinvointia ylliipitiiv2i menetelm5' Se kohdistuu niihin
Iihaksiin ja rakenteisiin, joilla on vhliton yhteys
kurkunp#in, purennan, Ieukoien ia kielen toimintoihin. Hoidon avulla vaikutetaan koko kehon kautta
6hnentuottoelimiston toimintaan, unohtamatta
kiisisti tulevien j innitysten merkitysti. Tavoitteena
on lisiiti tietoisuutta omasta iiinenkiyttotavasta,
kehosta ja sen toiminnasta.

Hoitomenetelmini kiiytetbin hierontaa ia muita
manuaalisia hoitotekniikoita. Hoitoa voidaan tehdli myos kylkiasennossa tai istuen. Ensimmiisellii
kerralla tehdtibn asiakkaan kanssa yksilollinen
hoitosuunnitelma, iota hoitojakson edetessi tarkennetaan. Hoitosaria on nhin myos hyvin yksiIollinen. Hoito lbhtee asiakkaan tarpeista ja siihen
voidaan liittaa hiiniharjoituksia tai antaa ohjausta
em. kehon alueiden rentouttamiseksi' VoiceWellhoitaiat toimivat moniammatillisessa yhteistyossi
terveydenhuollon eri taho!en kanssa' Tehdyistli
hoitosarioista ltihetetiAn kiriallinen hoitopalaute
asiakkaalle itselleen ia lihettAvlille taholle'
Hoidosta hyotyviit kaikki ne, jotka kliyttiiviit arjessa iiintli?in tai toimivat puheammateissa, kuten opetta!at, Iuennoitsiiat, puhelin- tai radiotyoti tekevdrt,
papit, asiakaspalvelutyontekiiit. Lisliksi hoito toimii
osana kehonhuoltoa laulajilla ia muusikoilla soittivat
ne ammatikseen tai harrastuksenaan' VoiceWellhoidosta on hyotyii myos niille, jotka tarvitsevat
helpotusta lihasten kireyteen purennan tai leukoien

M

on valmistunut koulutetuksi hieroiaksi 1997, suoritti musiikkiterapeutin AMK-tutkinnon 2002, joka
j ilkeen piiisi opiskelemaan Tampereen yliopistoon
puheopin laitokselle. Hiin vhitteli viime keviinii
aiheesta "Naisen idni -manuaalisen kisittelyn ia
lilinenkbyttoon liittyvhn luennon vaikutuksista
naisopettai ien ilinihyvinvointiin". Filosofi an tohtori
Leppinen toimii lhnenkouluttajana eli Iogonomina/
vokologina Tampereen VoiceWell-keskuksessa' Aikaisemmin kummatkin ovat toimineet Voice Massage
-terapeutteina.
Ilman sitli koulutusta ja 15v. kokemusta ei olisi
syntynyt jotain uutta. Kickan motoksi on tullut
hoitotyon edetessb "tyo tekijii2insh opettaa" ja
se on inspiroinut laittamaan teoriaa kiiytlintoon'
Kicka ymmiirsi tutkimustyon edetessi, etti ihmisen
hoitoon vaikuttaa koko ihminen, se miten i6nth on
tottunut kiytt?im?iiin ia kehoansa kannattelemaan'
Kirsi Vaalio on valmistunut Sibelius Akatemiasta
musiikin maisteriksi ia on kouluttautunut edelleen
osteopaatiksi. Kirsi toteaa, ettii hin on aina soveltanut erilaisia menetelmii ja ajatuksia tyossliin'
Hlin jatkaa, ettS tutustuttuaan Kickaan asia sai
varsinaisen alkusysiiyksen ja pohdintoien j lilkeen
VoiceWell-menetelmi syntyi vuonna 2010.
Kirsti "Kicka" LePPtinen,
FT, logonomi/uohologi
050 5831965
u o ic e w e IIk i c ka@gma il. c o m
www.uoidis.fi

